
Verksamhetsberättelse för Styrsjöbo byförening 2012/2013. 

Under året har styrelsen haft tio ordinarie styrelsemöten. 

Förutom detta har styrelsen även funnits representerade vid två byarådsmöten 
för Åkerö upptagningsområde. Styrelsen har lämnat in önskemål om att bussen 
från Siljansnäs ska köra runt Styrsjöbo och Heden, vilket ska leda till bättre 
bussförbindelse mellan Styrsjöbo och Leksand. Projekteringen av cykellederna 
mellan Åkerö och Heden samt Åkerö och Västanvik är klart.  

Under hösten har styrelsen haft ett uppföljningsmöte med representanter från 
Heden och Åkersbodarna gällande vattenregleringen av Styrsjön. Tidigare 
överenskommelse om vattenregleringen bekräftades (protokoll finns på 
hemsidan). 

Det har åter skickats ansökan till Boverket om bidrag till takomläggning av 
bystugan. Äntligen blev det ett positivt svar från Boverket, som har beviljat 
115 000:- till byn. Styrelsen har begärt in offert från fem olika firmor i trakten. 

Den 15 september 2012 anordnades ”Styrsjöbodagen” med gemensamt arbete på 
förmiddagen, extra bystämma på eftermiddagen och en trevlig fest på kvällen. 
Detta var en mycket uppskattad heldag. På extra bystämman fastställdes 
ändringar av § 11 och § 13 i stadgarna, vilka handlar om att föreningsstämman 
kan hållas under perioden juni till augusti samt justering av verksamhetsåret till 
1 juni- 31 maj.   

Några föräldrar har tagit initiativ och anordnat höst- och sportlovs aktiviteter för 
barnen i byn, det är bra att byn lever.   

I juli anordnades rockfesten i bystugan för tionde året i rad! Det var mycket folk 
och bra musik. Tre band med lokal anknytning spelade och som specialinbjudna 
fanns både Pelle Lindström och Monika Thörnell. 

Under advent anordnades en adventskonsert i bystugan. Byns barn hade luciatåg 
med härlig sång och musik. I tillägg uppträdde kören ”musik.com” med sång.  
Arrangemanget uppskattades – det lyste upp adventmörkret. 

 

 



Under våra två arbetsdagar har vi haft trevlig social samvaro och tillsammans 
har vi genomfört följande: 

1. Storstädning av bystugan.  
2. På uthuset har det monterats en anslagstavla med div information från 

styrelsen.  
3. Dimmer till taklamporna i samlingssalen (med nya glödlampor) har 

monterats. 
4. Målning av fönster utvändigt.  
5. Väggarna i hallen och muren efter kakelugnen har också målats. 
6. Röjning längs vandringsleden vid spången.  
7. Det har gjorts nya hyllor i långskåpet i köket.   

Allt detta höjer värdet och livslängden på vår bystuga.  

Byn har fått ny Majstång. Majstången har flyttats något i förhållande till tidigare 
placering. Gatubelysningen har också flyttats närmare postlådorna. Kvarnstenen 
vid majstången har flyttats till bystugan.  

Beakta att hastigheten genom byn har ändrats till 40 km/t. 

Under det gångna året har 4 personer avlidit: Janne Luthman, Lars Modala, 
Torolf Lindström och Märta Jobs Berglind.  

Byns hemsida: http://www.styrsjobo.se/ 

Styrsjöbo, 2013-06-12.  

 

Styrelsen 

	  


